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PÖYTÄKIRJA
1.

Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Päätösesitys:
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin.

2.

Työjärjestyksen hyväksyminen
Lisätään tiedoksi-asioihin, että OKM ja Kotiseutuliitto kutsuvat maakuntaliittojen
kulttuurivastaavat keskustelutilaisuuteen maakuntauudistuksesta sekä muihin asioihin keskustelu
OKM:n valtionavustuspolitiikan muuttumisesta.
Päätösesitys:
Kokoukselle hyväksytään alla oleva työjärjestys esitetyin lisäyksin.
Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin.

3.

Edellisen kokouksen 2016/5 pöytäkirjan hyväksyminen
Pöytäkirja on lähetetty hallitukselle sähköpostitse 30.5.2016. Pöytäkirjaan ei ole tullut
huomautuksia.
Päätösesitys:
Hallitus hyväksyy edellisen kokouksen pöytäkirjan.
Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin.

4. HALLINTO- JA HENKILÖSTÖASIAT
4.1

Linjaukset ja painopisteet v. 2017 toimintasuunnitelmaan
Kotiseutuliiton vuosikokous päätti 5.8.2016 lähiajan päälinjoista ja ne ovat:
Kotiseututyö 100-vuotiaassa Suomessa
• Kulttuurisesti monimuotoinen Suomi ja suomalaisuus
• Asukkaiden osallisuuden vahvistaminen
• Uudet toimintamuodot kotiseututyössä
Hallitus keskustelee ja päättää, millä tavalla linjaukset huomioidaan vuoden 2017
toimintasuunnitelmassa. Toimintasuunnitelma laaditaan syys-lokakuun aikana.
Päätösesitys:
Hallitus päättää keskeiset painopisteet vuoden 2017 toimintasuunnitelmaan.
Päätös:
Vuoden 2017 toimintasuunnitelman kärjessä painotetaan Suomi 100 -juhlavuotta ja
vuosikokouksen päälinjoja. Vuoden 2017 alussa perustetaan jaosto tai jaostoja tukemaan
uusia päälinjoja. Toimisto valmistelee esityksen jaostoista ja niiden tehtävistä.
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Museoviraston pyyntö nimetä edustaja muinaisjäännösten hoidon osaamisrinkiin
Museovirasto on lähettänyt pyynnön nimetä Suomen Kotiseutuliiton edustaja muinaisjäännösten
hoidon osaamisrinkiin. Kotiseutuliitto nimeää edustajansa ajalle 2016-2017.
Päätösesitys:
Hallitus päättää ja nimeää edustajan muinaisjäännösten hoidon osaamisrinkiin.
Päätös:
Hallitus nimeää Kotiseutuliiton edustajaksi järjestöpäällikkö Liisa Lohtanderin.

4.3

Kotiseutu-vuosikirjan 2017 toimituskunnan nimeäminen
Kotiseutu-vuosikirjan 2017 toimittaminen on jo pitkällä vuodelle 2016 nimitetyn toimituskunnan
työstämänä. Hallitus on jo keskustellut vuosikirjan 2017 sisällöstä ja toimituskunnasta aiemmissa
kokouksissaan. Hallitus vahvistaa vuosikirjan 2017 toimituskunnan.
Päätösesitys:
Hallitus vahvistaa, että vuosikirjan 2017 toimituskuntaan kuuluvat Seppo Knuuttila,
Rauno Lahtinen, Liisa Lohtander, Pia Puntanen ja Janne Vilkuna. Vuosikirjan
päätoimittaja on Riitta Vanhatalo.
Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin.

5. JÄSENASIAT
5.1

Uusia jäseniä
Kotiseutuliiton jäsenyyttä on hakenut Taivassalon Perinneyhdistys ry sekä Pro Sinervo ry
Naantalista. Kotiseutuklubin jäsenyyttä ovat -Päätösesitys:
Hallitus hyväksyy Taivassalon Perinneyhdistys ry:n sekä Pro Sinervo ry:n Kotiseutuliiton
jäseneksi sekä -- Kotiseutuklubin jäseniksi.
Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin.

5.2

Uusi jäsenetu: verkkosivupalvelu jäsenille
Kotiseutuliitto kartoitti alkuvuonna 2016 jäsenistön tarpeita, ja ehdottomasti suurin tarve tuntui
olevan toimiville ja moderneille verkkosivuille. Sivustopalvelu toteutettiin kevään 2016 aikana
Momeo Oy:n kanssa, joka toteutti edellisvuonna Kotiseutuliiton tilauksesta eMuseomobiiliopaspalvelun.
Verkkosivupalvelun vuosihinta Kotiseutuliiton jäsenille on 90 € + alv. Palvelu on osoitteessa
www.kotiseudut.fi.
Päätösesitys:
Hallitus merkitsee asian tiedoksi.
Päätös:
Asia merkittiin tiedoksi kiitoksin.

6. PALKITSEMISET
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Kotiseutuliiton ansiomerkkien myöntäminen
Ei julkinen asiakohta

7. TALOUSASIAT _______________________________________________________________
–
8. VALTAKUNNALLISET KOTISEUTUPÄIVÄT______________________________________
8.1

Palautekeskustelu Kajaanin kotiseutupäivistä
Hallitus keskusteli kotiseutupäivistä, joiden todettiin onnistuneen erittäin hyvin. Tiedottaja Elina
Kuismin esitti tulokset kotiseutupäivien medianäkyvyydestä Kotiseutuliiton näkökulmasta.
Palaute on kirjattu erilliseen muistioon.

9. LAUSUNNOT
9.1

_____________________________________

___________

Ympäristöministeriön lausuntopyyntö hallituksen esitykseksi maankäyttö- ja rakennuslain
muuttamisesta
Asia käsiteltiin sähköpostitse ennen hallituksen kokousta ja lausunto toimitettiin
ympäristöministeriöön 31.8.2016.
Päätösesitys:
Hallitus merkitsee lähetetyn lausunnon tiedoksi.
Päätös:
Asia merkittiin tiedoksi.

10. HANKKEET JA PROJEKTIT____

______________________

–
11. KESKUSTELUASIAT

___________

11.1 Näkemyksiä maakuntahallinnon uudistuksesta
Hallitus keskustelee aiheesta pohjustuksena syksyllä annettavaan lausuntoon.
 Kotiseutuliiton kannalta keskeiset asiat laissa
 Mitä lakiluonnoksesta esim. puuttuu Kotiseutuliiton näkökulmasta
 Linkki lakiluonnoksiin: http://alueuudistus.fi/lakiluonnokset
Päätös:
Hallitus keskusteli aiheesta ja asiaan palataan seuraavassa kokouksessa. Tällä välin
hallituksen sisäinen työryhmä edistää asiaa.
11.2 Näkemyksiä opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuripolitiikan strategiaan 2025
Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää Kotiseutuliiton näkemyksiä opetus- ja kulttuuriministeriön
kulttuuripolitiikan strategiasta vuoteen 2025. Keskeiset toiminnan alueet kulttuuripolitiikassa ovat
taide- ja taiteilija-, kulttuuriperintö-, kirjasto-, tekijänoikeus- ja audiovisuaalinen politiikka. Tämä
strategia koskee ensisijaisesti näitä toiminnan alueita. Strategia luo suuntaviivat opetus- ja
kulttuuriministeriön kulttuuripoliittisille toimille ja toimialan ohjaukselle vuoteen 2025.
Hallitusohjelmat ilmaisevat tarkemmat painotukset ja toimenpiteet.
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Strategialuonnos ja lausuntopyyntö: www.lausuntopalvelu.fi > Opetus- ja kulttuuriministeriön
kulttuuripolitiikan strategia 2025
Lausunnonantajia on pyydetty arvioimaan strategialuonnosta sen yhteydessä olevien kysymysten
kautta:
 Onko näkemys kulttuuripolitiikan tilasta perusteltu – jos ei, miltä osin se on virheellinen
tai puutteellinen?
 Onko näkemys kulttuuripolitiikan toimintaympäristömuutoksista perusteltu – jos ei, miltä
osin se on virheellinen tai puutteellinen?
 Ovatko valtion kulttuuripolitiikalle asetetut strategiset tavoitealueet ja tavoitteet sellaisia,
että ne edesauttavat toimialan toimijoita hahmottamaan omaa toimintaansa niiden valossa
– jos ei, niin miltä osin tavoiteasettelu on virheellistä tai puutteellista?
 Vastaavatko lähivuosien kehittämistoimet strategiassa hahmotettuja kulttuuripolitiikan
kehittämisen pitkän linjan näköalaa ja strategisia tavoitteita?
 Kommentit strategialuonnoksesta kokonaisuutena
Kotiseutuliiton hallitus keskustelee aiheeseen liittyvistä linjauksista. Itse lausunto/Kotiseutuliiton
vastaukset käsitellään sähköpostitse. Lausunnon määräaika on 16.9.2016.
Päätös:
Asiasta keskustellaan lisää myöhemmin.

12. HALLITUKSELLE TIEDOKSI

______________________

12.1 Ympäristöministeriön avustus Kulttuuriympäristö ja kansalainen -hankkeeseen
Keski-Suomen ELY-keskus on myöntänyt Kotiseutuliitolle ympäristöministeriön avustusta
13 000 € Kulttuuriympäristö ja kansalainen -hankkeelle, joka käynnistettiin Kordelinin apurahalla
ja esiteltiin hallitukselle syksyllä 2015. Jatkorahoituksen turvin hanke voidaan toteuttaa
alkuperäisen suunnitelman mukaan ja panostaa viestintään, jolla valtakunnallinen selvitys
kolmannen sektorin kulttuuriympäristötoimijoiden työstä, haasteista ja onnistumisista julkaistaan
näyttävästi ja vaikuttavasti. Lisätietoja: www.kotiseutuliitto.fi/toiminta/ky-ja-kansalainenselvityshanke
Päätösesitys:
Hallitus merkitsee asian tiedoksi.
Päätös:
Asia merkittiin tiedoksi.
12.2 OKM:n avustus Kunnat, maakunnat ja kolmas sektori -hankkeeseen
Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt 38 000 € hankkeeseen, jossa kehitetään 3. sektorin
toimintamalleja kumppanuuksille sekä yhteistyölle kulttuuri- ja kotiseututyössä kuntien ja
maakuntien kanssa. Vaikka vastaavanlaisia kehittämishankkeita on tehty ennenkin,
Kotiseutuliiton toivottiin hakevan ja toteuttavan tällaisen työn juuri nyt, kun kuntien tehtävät
muuttuvat ja maakuntauudistus on työn alla.
Päätösesitys:
Hallitus merkitsee asian tiedoksi.
Päätös:
Asia merkittiin tiedoksi.
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___________

Toiminnanjohtajan päätöspöytäkirja ajalta 17.5.-19.8.2016
Liiton järjestämät tilaisuudet
Puheenvuorot, edustukset
Vierailijat liiton toimistossa
Liite.
Päätösesitys:
Hallitus merkitsee kaikki ilmoitusasiat tiedoksi.
Päätös:
Asiat merkittiin tiedoksi.

14. MUUT ASIAT
Keskusteltiin OKM:n valtionavustusten uudistuksesta, johon liittyy mm. sähköinen haku ja haun
aikaistuminen. Uudistuksen tavoitteena on lisätä avustusten strategisuutta, läpinäkyvyyttä ja
vaikuttavuutta. Läpinäkyvyys lisääntyy, kun mm. kaikki myönnetyt avustukset julkistetaan OKM:n
verkkosivuilla.
Päätösten kriteerit: toiminnan kulttuuripoliittinen merkittävyys (miten hakemus vastaa
kulttuuripolitiikan tavoitteita), toiminnan valtakunnallisuus, hakijan taloudelliset ja toiminnalliset
edellytykset, hakijan merkitys omassa kentässä, yhteistyön edellytykset ja oman toimialan kehittäminen.
Hankkeille eduksi
 Merkityksellinen Suomessa -toimintaohjelman noudattaminen. Rasismi ja vihapuheen
vastustaminen ja ennaltaehkäisy sekä monikulttuurisuuden huomioon ottaminen.
 OKM:n tasa-arvo -suunnitelman noudattaminen
 Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen noudattaminen
Yleisavustus voi kattaa enintään 80% järjestön hyväksyttävistä kuluista. Muuta varainhankintaa voi olla
ja siitä saa syntyä myös ylijäämää. OKM laatii ohjeen ja linjauksen yleisavustusta saavien järjestöjen
ylijäämästä.
Avustuspäätöksistä: OKM sitoutuu, että päätökset saadaan ensimmäisen vuosineljänneksen aikana.

15. SEURAAVAT KOKOUKSET
 13.-14.10. hallitus, Helsinki
 9.11. hallitus, Helsinki
 2.12. hallitus, Helsinki
 10.12. valtuusto, Helsinki
16. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.00.

________________________

